ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rogów zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod
nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E na odcinku Przyłęk Duży –
Kobylin w ramach PROW 2014- 2020”
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rogów , 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wraz z kontrolowaniem rozliczenia prac podczas wykonywania robót budowlanych
związanych z zadaniem: „Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E na odcinku
Przyłęk Duży – Kobylin w ramach PROW 2014- 2020”
Dane podstawowe o inwestycji podlegającej nadzorowi oraz szczegółowe
rozwiązania przedsięwzięcia przedstawia dokumentacja projektowa i przedmiar robót
załączony do niniejszego Zapytania ofertowego .
Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach po 2.600,00mb każdy etap
3. Kryteria i sposób oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie najniższą ceną.- cena
100%.
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty
niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie
koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena
za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie
w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania
zamówienia, spowodowanego ewentualnym wydłużeniem terminu wykonania robót
budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.
Załączniki do zapytania ofertowego: Dokumentacja projektowa (orientacja, plan
zagospodarowania terenu, opis techniczny, przedmiar robót), projekt umowy,
oświadczenie o spełnianiu warunków dostępne na stronie internetowej
www.bip.rogow.eu
4. Warunki wykonania zamówienia:
a) Termin wykonania zamówienia planowany jest na:
Etap I: do 31 lipca 2017 r.

Etap II: do 30 czerwca 2018r
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia
w przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą
przedmiotem pełnienia nadzoru, czyli od dnia zawarcia umowy do zakończenia
realizacji inwestycji.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego jest również zobowiązany do
uczestnictwa:
1. w czynnościach odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadań
2. w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji;
b) warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach, po
zakończeniu realizacji każdego etapu i odbiorze końcowym robót budowlanych
objętych danym etapem realizacji zadania, na podstawie przedłożonej faktury VAT
bądź rachunku, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu faktury bądź rachunku
do Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury lub
rachunku po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych danym etapem realizacji
zadania;
c) w ofercie należy podać cenę ryczałtową netto i brutto za każdy etap
oddzielnie.
4. Forma złożenia oferty
Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie opatrzonej
napisem: Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
„Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin
w ramach PROW 2014- 2020”), osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie
do dnia 06.02.2017 r., do godziny 10:00, na adres: Urząd Gminy w Rogowie , 95063 Rogów , ul. Żeromskiego 23 pok.20 – sekretariat . W przypadku ofert
składanych za pośrednictwem poczty decyduje data ich wpływu do siedziby
Zamawiającego.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:





posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań inspektora nadzoru
inwestorskiego
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;(zamawiający
wymaga wykazanie prowadzenia w ostatnich 5 latach co najmniej 2 nadzory
nad budową lub przebudową dróg o długości 1,0km każda)
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia(posiada opłaconą polisę OC obejmującą ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w związku wykonywaniem samodzielnych funkcji w
budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11
grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003r., Nr 220,
poz. 2174).



Nie podlega wykluczeniu
Wykluczeniu podlega podmiot powiązany z beneficjentem osobowo lub
kapitałowo - przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą , polegające w szczególności na:







Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta ,
pełnomocnika
Pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej
Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn.
zm.). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. Modyfikacja treści zapytania ofertowego
Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści
zapytania ofertowego oraz wydłużenie terminu składania ofert
7. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu będą podlegać te oferty:



których treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
które zostaną złożone przez oferenta niespełniającego warunków określonych
w zapytaniu ofertowym.

7. Zwrot ofert
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom
8. Sposób komunikacji
1.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie na adres
mailowy: inwestycje@rogow.eu
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z
toczącym się zapytaniem jest: w kwestiach proceduralnych oraz w
kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia p. Barbara
Balcerak- Makowska tel. 46 874 80 70 wew. 32
fax 46 874 80 86 (e-mail: inwestycje@rogow.eu)



W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani
pisemnie o terminie podpisania umowy.
Wybrany oferent przed podpisaniem umowy przedłoży dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków określonych w zapytaniu
ofertowym.

Druk oferty
IRG341/1-1/2017
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie w sprawie złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin
w ramach PROW 2014- 2020”
1. Pełna nazwa i adres Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………….

Fax : ……………………………………….

e-mail ……………………………….

NIP: …………………………………

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
........................................................................................................................................

2.Po zapoznaniu się z dokumentacją projektowo – kosztorysową załączoną do
zapytania oferuję pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
„Przebudowa drogi powiatowej NR 5103 E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin
w ramach PROW 2014- 2020”
za łączną kwotę ………………………………………………
(słownie:…………………………………………

złotych netto

złotych:),

…………….. złotych brutto (słownie złotych: ………………………………..),
na które składają się następujące pozycje:
a- Za etap I

………..zł netto , ……………….złotych brutto

b- Za etap II

………..zł netto , ……………….złotych brutto

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią umowy załączonej do zapytania i akceptujemy
warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń a w przypadku uznania naszej oferty za najbardziej
korzystną, zobowiązujemy się do zawarcia stosownej umowy

………………………………………..
(Miejsce i data)

..........................................................
(Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta)

IRG 271.1.2017

OŚWIADCZENIE
Oświadczam , że





posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań inspektora nadzoru
inwestorskiego
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;( W ostatnich 5
latach prowadziłem co najmniej 2 nadzory nad budową lub przebudową dróg
o długości 1,0km każda )
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (posiadam opłaconą polisę OC obejmującą ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w związku wykonywaniem samodzielnych funkcji w
budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11
grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003r., Nr 220,
poz. 2174).

..........................., dnia

.........2017 r.

…………………………….
( Podpis i pieczęć)

UMOWA Nr

/2017

zawarta w dniu ………….. 2017 r., w Rogowie pomiędzy: Gminą Rogów z
siedzibą 95 - 063 Rogów ul. Żeromskiego 23, NIP 833 – 10 – 08 – 614 ,
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Rogów - Pana Daniela Koładę zwaną dalej
Zamawiającym
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Lewandowskiej

a
Panem/Przedsiębiorstwem ………………………., …………….. zamieszkałym / z
siedzibą
…………., NIP/Pesel , ………. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez
Pana/Panią………………….., została zawarta umowa
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), gdyż wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00
EUR (zwolnienie przedmiotowe), o treści:
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) dla zadania: „Przebudowa drogi
powiatowej NR 5103 E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin w ramach PROW
2014- 2020” , w szczególności:

1) Nadzorowania wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą
Rogów , a wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego
2) Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wykonanych robót:
 składu i zagęszczenia masy mineralno- bitumicznej na wykonanych
poszerzeniach jezdni w każdym etapie –po 2 próby
 zagęszczenie podbudowy z kruszywa w każdym etapie –po 2 próby
3) dokonywanie kontroli rozliczeń wykonanych prac,
4) Uczestniczenie w czynnościach odbioru: robót budowlanych, robót
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
5) Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane.

§ 2.
1. Wykonawca będzie nadzorował realizację zadania od dnia rozpoczęcia
wykonywania robót budowlanych do dnia ich zakończenia, a także w okresie
odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadań oraz w trakcie przeglądów
w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji zadania
z 3-dniowym wyprzedzeniem.
.
§ 3.
1. Ustala się co najmniej jeden pobyt w tygodniu Wykonawcy na placu budowy
w okresie realizacji zadania. Ponadto na wezwanie Zamawiającego,
w sprawach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązany będzie do
stawienia się na terenie budowy w przeciągu 3 godzin i podjęcia czynności
objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi
zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z
bieżących potrzeb.
2. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej niemożności
pobytu, Wykonawca wyznaczy na własny koszt zastępczego inspektora
nadzoru, który posiada uprawnienia właściwe dla nadzorowanego zadania
inwestycyjnego i udzieli mu pisemnego upoważnienia do wykonywania w jego
imieniu czynności nadzoru, powiadamiając o tym Zamawiającego.
Okoliczność pełnienia obowiązków przez inspektora zastępczego zostanie
uwidoczniona wpisem w dzienniku budowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez
inspektora zastępczego.
3. Wykonawca obowiązany jest między innymi:
1) potwierdzić fakt zakończenia robót budowlanych wpisem w dzienniku
budowy,
2) potwierdzić wykonanie robót w protokole odbioru końcowego.
4. Wykonawca odpowiada za rzetelne i terminowe wykonanie zadania i ma
obowiązek zawiadomić Zamawiającego o występujących odstępstwach
jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania dostaw, robót
budowlanych i opóźnieniach w realizacji inwestycji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa, również w okresie rękojmi
i gwarancji, w komisjach powoływanych do stwierdzenia ewentualnych wad
nadzorowanych robót oraz w trakcie napraw ujawnionych wad.
§ 4.
Wykonawca poświadcza, iż posiada uprawnienia ……………., wydane przez
……………………, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w
§ 1 oraz posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do rzetelnego wykonania
czynności objętych umową.

§ 5.
Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania
robót dodatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami ), nieprzewidzianych w
umowie o roboty budowlane to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o
tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia. Bez zgody
Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót
budowlanych poleceń wykonania robót dodatkowych.
§ 6.
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie ryczałtowe brutto, za pełnienie pełnego
nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszą umową wynosi …………
złotych netto (słownie złotych: ………………), …………….. złotych brutto
(słownie złotych: ……………..), na które składają się następujące pozycje:
1) za etap I ………..zł netto , ……………….złotych brutto
2) za etap II ………..zł netto , ……………….złotych brutto
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto podane przez Wykonawcę.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach, po zakończeniu realizacji
każdego etapu i odbiorze końcowym robót budowlanych objętych danym
etapem realizacji zadania, na podstawie prawidłowo wypełnionej faktury VAT
bądź rachunku, z terminem płatności 14 dni od daty wpływu faktury bądź
rachunku do Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia
faktury lub rachunku po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych danym
etapem realizacji zadania.
4. Czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji
stanowią część jego obowiązków umownych w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego, określonego w § 6 ust. 1.
5. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego pełnienie
funkcji inspektora nadzoru w zakresie zamówienia dodatkowego wymagać
będzie zawarcia odrębnej umowy.
§ 7.
Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki
związane z wykonaniem umowy, w tym koszty, m.in.: przejazdów, wyznaczenia
inspektora zastępczego , badań laboratoryjnych i in..
§ 8.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony
są obowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od
umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego, w
wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za cały przedmiot
umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 umowy.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)

b)

c)

d)

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy
Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego
za wykonanie całego przedmiotu umowy,
za zwłokę w stawiennictwie na terenie budowy w okresie realizacji
umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego
za wykonanie całego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą
godzinę zwłoki od otrzymania wiadomości o potrzebie
stawiennictwa na terenie budowy, w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 1,
za mniejszą liczbę pobytów inspektora nadzoru na budowie
niż 1 raz w tygodniu w okresie realizacji zadania, w wysokości 0,5
% wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego przedmiotu
umowy, licząc odrębnie za każdy brak wymaganego pobytu.
za brak ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 albo za nie
przedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa w § 10
ust. 2 i 3 – w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za
wykonanie całego przedmiotu umowy.

§ 9.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej
wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy.
2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
karę umowną do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych,
określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące co najmniej
szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2174).
2. Kopie polisy obejmującej ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 oraz kopie
zawartej umowy obowiązującej na dzień zawarcia umowy wraz z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca
obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne okresy
ubezpieczenia przypadające w czasie realizacji umowy przed upływem okresu
ubezpieczenia wynikającego z poprzedniej polisy.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania
ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt
Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie
zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych.

§ 11.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Wykonawca w przypadku zaistnienia w/w sytuacji, może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i przepisów
wykonawczych.
§ 14.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
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